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Друковані видання 

«Україна для мене все разом: і минуле, і теперішнє, і майбутнє, і життя, і смерть»  

"Голос України" 

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак привітав Президента України Леоніда 
Кравчука (1991—1994 рр.) з 80-річним ювілеєм. 

«Шановний Леоніде Макаровичу! 

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого ювілею. 

За Вашими плечима гідний поваги життєвий шлях, що позначений достойними справами 
на благо держави й українського народу. 

Нехай ця урочиста подія стане сходинкою до нових здобутків, додасть Вам сил і енергії 
на довгі роки. 

Від усього серця зичу Вам добра, благополуччя та всіляких гараздів. 

З повагою Володимир РИБАК». 

Учора перший Президент України Леонід Кравчук з нагоди свого 80-річчя приймав 
вітання у столичному Мистецькому Арсеналі. Тут відкрилася фотовиставка, присвячена його 
життєвому та професійному шляхові. Вітання на адресу ювіляра надіслали Голова Верховної 
Ради Володимир Рибак, Президент України Віктор Янукович і Прем’єр-міністр Микола Азаров. 

Фотовиставка «Леонід Кравчук: 80 років з Україною» є унікальною тим, що презентує 
збірку світлин, які до того ж пов’язані зі всіма суперечливими і складними подіями новітньої 
історії України. Півтори сотні знімків, які складають експозицію, мають документальну і 
художню цінність, оскільки були зроблені відомими фотографами, свідками епохи — серед них 
фотокореспондент «Голосу України» Олександр Клименко. 

 

 На відкритті виставки перший Президент України сказав: «Ми сьогодні маємо робити 
найважливіше — продовжувати будівництво Української держави». 

Зірка Леоніда Кравчука на політичному небосхилі засяяла після його теледебатів з 
батьками-засновниками Народного руху України. Після них для когось він став лютим 
опонентом, хтось розгледів у ньому майбутнього лідера комуністів УРСР. І ніхто навіть не 
підозрював у той час, що бачить і слухає майбутнього першого Президента незалежної 
Української держави. 

На жаль, період президентства Леоніда Кравчука ніхто з дослідників — економістів, 
істориків, політологів — так детально і не вивчав. Можливо, саме тому наша політична еліта 
продовжує раз по раз наступати на одні й ті самі граблі, які боляче б’ють по лобі передусім 
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громадян країни. Можливо, саме тому й досі крилата фраза, сказана першим главою держави, 
«маємо те, що маємо», не втратила своєї актуальності. 

Колись Леонід Кравчук стояв біля витоків громадського об’єднання «Порозуміння». 
Думаю, заснувати таку організацію спонукали болісні роздуми Леоніда Макаровича про уроки 
своєї президентської каденції. Об’єднання, на жаль, проіснувало недовго. А Україна й досі не 
може знайти порозуміння між владою і громадянами, між політичними елітами. 

«Якби ви вчились так, як треба», — гірко зітхав свого часу Тарас Шевченко. Ці слова, 
напевно, повинні щоденно повторювати наші політики — нинішні поводирі і володарі 
людських сподівань. Вчились на уроках недавнього минулого. Вчились передусім у Леоніда 
Кравчука. 

Зрозуміло, у цей день не можна обійти мовчанням і Біловезькі угоди, які змінили хід 
світової історії. Леонід Кравчук, один із трьох «зубрів» радянської політичної еліти, який добре 
розумів, ЩО вимагає час і людство. Цього розуміння, на жаль, бракує багатьом сучасним 
політикам. 

У дні ювілею варто передусім не славословити, а зрозуміти людину, належним чином 
поцінувати її здобутки і невдачі, перемоги і поразки, аби зробити правильні висновки.  

Гадаю, цього прагне і Леонід Кравчук, оглядаючи пройдений шлях: «Україна для мене 
все разом: і минуле, і теперішнє, і майбутнє, і життя, і смерть. Без України буття порожнє, 
почуття пусті, розум згаслий». 

Вітання 

Редакція газети «Голос України» щиро вітає першого Президента України Леоніда 
Кравчука з першим ВІСІМДЕСЯТИРІЧЧЯМ! 

Нам особливо приємно сьогодні пошановувати людину, яка сприяла появі на світ 
парламентського видання, була одним із батьків-засновників газети, сприяла розквіту свободи 
слова, знала і цінувала працю журналістів. 

Бажаємо Вам, шановний Леоніде Макаровичу, козацького здоров’я, довгих літ життя і 
вічного неспокою. 

З роси і води! 

Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет; архієпископ Української 
православної церкви Київського патріархату, секретар Священного Синоду УПЦ КП Євстратій 
(Зоря). 

http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=310744  

Головне питання наступного тижня — проект бюджету на 2014 рік  
"Голос України" 

Наступного тижня Верховна Рада планує розглянути та ухвалити в цілому проект 
держбюджету на 2014 рік. Нагадаємо, що відповідно до постанови від 19 грудня 2013 року про 
особливості розгляду та прийняття державного бюджету на 2014 рік, пропозиції народних 
депутатів приймалися до 8 січня 2014 року, а підготовка документа у Бюджетному комітеті до 
розгляду Верховною Радою триватиме до 10-ї години 16 січня 2014 року. Відповідно розгляд 
проекту закону про держбюджет із пропозиціями профільного комітету та прийняття його в 
цілому заплановано на 16 січня 2014 року. Отож ми поцікавилися у представників 
парламентських фракцій змістом їхніх пропозицій до проекту бюджету та чи голосуватимуть 
їхні політичні сили за державний кошторис на 2014 рік. 

Михайло ЧЕЧЕТОВ, фракція Партії регіонів: 

— Топова тема останнього пленарного тижня третьої сесії — прийняття державного 
бюджету на 2014 рік. Ми зі свого боку зробимо все, щоб вона пройшла максимально 
конструктивно. У жодній країні кошторис не ухвалюється під оплески опозиції. Тому ми готові 
йти на компроміс, щоб країна була з бюджетом. Нині Комітет Верховної Ради з питань 
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бюджету допрацьовує Основний фінансовий документ. Останній день його прийняття в цілому 
— 16 січня. 

Бюджет і нас не зовсім улаштовує, але ми повинні бути реалістами. Усе, що не 
підкріплюється ресурсною базою, у ньому не повинно бути. А якщо ні, то це обман народу. 
Саме в цій ситуації Основний фінансовий документ буде прагматичним. Це буде бюджет 
розвитку, але водночас у ньому передбачено соціальні компенсатори, які повинні згладити 
негативний вплив світової економічної кризи. У кошторисі закладається економічне зростання 
приблизно 3 відсотки, дефіцит — 3,6 відсотка, а курс долара США буде приблизно такий само, 
як торік. 

Якщо опозиція блокуватиме парламентську трибуну, шукатимемо інші варіанти 
прийняття бюджету. Держава повинна жити, виходячи з реальних ресурсів, а не за стислим 
кошторисом минулого року. 

Інших якихось резонансних законопроектів на порядку денному немає. Решта питань 
пов’язано з поточною життєдіяльністю країни. 

Олександр ЧОРНОВОЛЕНКО, фракція ВО «Батьківщина»: 

— Питання бюджету ми ще не розглядали. Але загальновідомо, що опозиція ніколи не 
підтримує проект бюджету, винесений більшістю. Голосування по бюджету — це як недовіра 
уряду. Якщо підтримуєш його — голосуєш «за», якщо ні — «проти». Щодо самого бюджету, 
то, крім того, що поданий не у встановлені законом терміни, він ще й побудований на 
абсолютно неправильних методологічних принципах. 

Наприклад, там нічого немає про макропоказники. Він містить принципові питання, які 
для нас не прийнятні, — надзвичайно низькі соціальні показники, підтримку великого капіталу 
і достатньо високу підтримку силових відомств. 

Скажімо, для того, щоб це був соціально спрямований кошторис, частина валового 
національного продукту мала б бути більша. Але цього разу вона навіть значно менша, ніж 
зазвичай. 

Наступне. Абсолютно не зрозуміло, чому зростання валового продукту прогнозується на 
рівні трьох відсотків. У цьому бюджеті жодним словом не згадується кредит, отриманий від 
Росії. Йде розмова про зниження ціни на газ, але знову-таки у проекті про це ні слова. 

На мою думку, правильно було б, якби Кабмін відкликав проект бюджету і переглянув 
його. 

Спірідон КІЛІНКАРОВ, фракція КПУ: 

— Наша фракція поки що не визначилася, чи голосуватиме за проект держбюджету на 
2014 рік. Є рішення ЦК Компартії і звернення до однопартійців про внутріпартійний 
референдум із питання прийняття бюджету-2014. Однак точна дата його проведення поки що не 
відома. Як казав у нещодавньому інтерв’ю лідер КПУ Петро Симоненко, на комуністів 
покладається велика відповідальність, тому що без їхніх голосів головний фінансовий документ 
країни просто не буде прийнято. 

У проекту бюджету є порівняно з бюджетами минулих років і свої переваги, але й безліч 
недоліків. З одного боку, якщо КПУ, дотримуючись принципів, не проголосує за урядовий 
проект бюджету, то вона бере на себе відповідальність за наслідки відсутності бюджету в 
країні, нерозморожування соціальних пільг, невиплату громадянам боргів Ощадбанку СРСР, 
недофінансування місцевих бюджетів тощо. А підтримай ми цей проект, навіть добившись 
внесення поправок, нас звинуватять у підтримці влади. Саме тому Компартія й вирішила 
провести внутрішній референдум, на якому всі партійці висловлять свою думку щодо бюджету-
2014, його прийняття чи неприйняття. Депутати роз’яснять однопартійцям усі плюси й мінуси 
як голосування, так і неголосування. І вже на основі цієї інформації вони зуміють прийняти 
особисте рішення. 

Однак назвати точну дату референдуму поки що складно. До 14 січня його не буде 
проведено. 

 



 

Інформаційне    управління    Апарату    Верховної    Ради    України    

 

5 

Наталія АГАФОНОВА, фракція «УДАР»: 

— Як показали останні тижні минулого року, в самій Партії регіонів з питання бюджету 
є розбіжності. Якщо відкинути певні моменти зацікавленості, які мають, наприклад, депутати-
мажоритарники з Партії регіонів, а оцінити законопроект як головний фінансовий документ 
країни, то найстрашніше, що в ньому передбачено, — великий бюджетний дефіцит, який дедалі 
збільшується, бюджетна дірка в сто мільярдів, приховані бюджетні дефіцити. Окрім того, 
перерозподіл бюджетних витрат на наступний рік іде цілком в електоральному руслі: 
збільшуються витрати на утримання правоохоронних органів, органів прокуратури, зважаючи 
на події, які відбуваються нині, посилення репресивного апарату, посилення владної вертикалі. 

Щодо перспектив ухвалення держбюджету-2014, то важко прогнозувати, наскільки 
Президент зможе натиснути на Партію регіонів у черговий раз. Усе залежатиме від того, 
наскільки знову натиснуть, закрутять гайки. 

Загалом найважливіше питання нині — це політична криза в країні, яку ніхто не 
збирається розрулювати з боку владних сил. А для цього необхідна воля Президента навіть поза 
межами парламенту: покарання винних осіб, відправлення у відставку членів Кабінету 
Міністрів. Ці речі є попередніми для подальшої нормальної роботи парламенту. 

Юрій СИРОТЮК, фракція ВО «Свобода»: 

— 8 січня наша фракція подала розроблені спільно з урядом національної альтернативи 
ВО «Свобода» пропозиції до проекту держбюджету на 2014 рік, які передбачають перерозподіл 
доходів і видатків на загальну суму 8,4 млрд. грн.  

Тому що в поданому урядом проекті бюджету, зокрема, пропонується на 78,5 млн. грн. 
(або на 6 відсотків) збільшити фінансування внутрішніх військ, на 78,5 млн. грн. (на 6) — Ради 
національної безпеки і оборони України, на 46,5 млн. грн. (на 1,6) — Служби безпеки України, 
на 22,3 млн. грн. (на 7,1) — охорони органів державної влади та посадових осіб, на 302,1 млн. 
грн. — утримання судів, на 490,1 млн. грн. (на 8,3) — Міністерства доходів і зборів, на 552 млн. 
грн. (на 19,1) — обласних державних адміністрацій. 

Водночас видатки на Збройні Сили України пропонується зменшити на 755,3 млн. грн. 
(або на 5 відсотків), на агропромисловий комплекс — на 1 млрд. грн. (на 12), на будівництво, 
ремонт та реконструкцію автомобільних доріг — на 621,7 млн. грн. (на 4,6), на охорону 
здоров’я — на 127,9 млн. грн. (на 1,3), українське кіно — на 31,3 млн. грн. (на 21,3), на 
Міністерство закордонних справ — на 145,3 млн. грн. (на 13). Також вдвічі зменшено 
передбачені кошти на відшкодування збитків, завданих громадянинові незаконними діями 
органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, на забезпечення виконання рішень 
суду, що гарантовані державою. 

Але особливо вражає ставлення до чорнобильців, афганців, інвалідів... Зокрема, в 
бюджеті взагалі не передбачено кошти на забезпечення житлом інвалідів війни (2013 року 
передбачалося 95,6 млн. грн.), воїнів-інтернаціоналістів (у 2013-му — 95,6 млн. грн.), громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (157,5 млн. грн.) та на забезпечення 
відселення з віддалених населених пунктів військовослужбовців, звільнених у запас (20 млн. 
грн.). Водночас влада передбачила 80 млн. грн. для пайової участі в будівництві та придбання 
житла для чиновників. 

Тому, подаючи свої пропозиції, ми вимагаємо виправлення хоча б найбільших вад 
проекту, проте загалом фракція цей документ не підтримуватиме. 

http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=310745  

ЦИК просит объяснить...  

Елена Галаджий, "Комсомольская правда" (Украина) 

Согласно Конституции, президентом может быть избран гражданин страны, достигший 
35-летия, который имеет право голоса, проживает в Украине на протяжении 10 последних 
перед днем выборов лет и владеет государственным языком.  
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Конституционный суд попросили разъяснить, имеют ли право лица с непогашенной 
судимостью баллотироваться на пост главы государства. 

23 года независимости страны украинцы пять раз выбирали президента. Но ни в 1991-м, 
ни в 1994-м, ни в 1999-м, ни в 2004-м, ни в 2010 году ни у кого не возникало вопроса, а может 
ли кандидатом быть осужденный? Ответ был очевиден - нет. И только в 2014 году нашлась 
"правовая коллизия", которая может открыть дверь в президентский кабинет для Юлии 
Тимошенко и Юрия Луценко. Но обо всем по порядку. 

Политическая страховка 

Требования к кандидатам в президенты выписаны в двух документах - в законе о 
выборах главы государства и в Конституции. Но, как заметили члены Центральной 
избирательной комиссии, требования эти разнятся.  

Закон о выборах запрещает осужденным баллотироваться в президенты и в народные 
депутаты. А вот в Конституции, которая имеет наивысшую юридическую силу в стране, об 
этом ни слова. Там лишь записано: "Президентом может быть избран гражданин страны, 
достигший 35-летия, который имеет право голоса, проживает в Украине на протяжении 10 
последних перед днем выборов лет и владеет государственным языком". И как говорят юристы, 
что не запрещено, то разрешено. "Юридическая коллизия", - разводят руками в ЦИК. 

Как быть? Допускать ли к предстоящим выборам президента экс-премьера Юлию 
Тимошенко, которая вот уже 2,5 года прописана в Качановской колонии и на кандидатуре 
которой настаивает оппозиция? А если помилованный "по здоровью" экс-министр МВД Юрий 
Луценко захочет испробовать свои силы в президентской гонке? 

Чтобы снять все эти вопросы и подстраховать себя от будущих политических 
обвинений, члены ЦИК решили обратиться в Конституционный суд. Пусть служители Фемиды 
растолкуют, кого регистрировать кандидатом, а кого - нет.  

Прогнозируемый вердикт 

Пас от ЦИК в КС приняли. Конституционное представление вчера было передано на 
изучение в секретариат ведомства. Сколько понадобится судьям времени, чтобы принять 
решение, в пресс-службе суда не уточнили. 

А тем временем политологи утверждают, что не стоит ожидать каких-то сенсаций.  

- 99 процентов, что суд запретит судимым идти в президенты. В качестве обоснования 
возьмут статью Конституции, в которой установлен ценз судимости для кандидатов в народные 
депутаты. Скажут, коль скоро для кандидатов в парламентарии есть такое ограничение, то 
человек, который метит в президенты (должность с самой большой политической 
ответственностью), тоже должен соответствовать самым высоким моральным стандартам, - 
предположил директор Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко. 

Такого же мнения придерживаются и в Партии регионов. 

-  Считаю, что на сегодняшний день нет никаких оснований обращаться в суд с такой 
инициативой. Человек с судимостью, согласно избирательному законодательству, не имеет 
права баллотироваться в президенты, -  говорит Михаил Чечетов. - Думаю, такое же мнение и у 
судей Конституционного суда. А Центральной избирательной комиссии советую заниматься 
своими прямыми обязанностями, а не пытаться вклиниться в законодательный процесс. 

Что касается позиции соратников Юлии Тимошенко, то они давно заявляют, что бросят 
свои силы на то, чтобы для их лидера зажегся зеленый свет в избирательной гонке. В сентябре 
прошлого года Руслан Князевич даже зарегистрировал законопроект, который снимает ценз 
судимости. 

Очень важная деталь. Члены Центральной избирательной комиссии, которые 
представляют интересы оппозиции - Андрей Магера и Жанна Усенко-Черная, - проголосовали 
против обращения в Конституционный суд. Вероятно, они понимают, чем это обернется.  

А в это время 

"Закон Кличко" лишь для налоговой? 
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За бортом участников будущего президентского забега может остаться и лидер УДАРа 
Виталий Кличко. Дело в том, что с 1 января  вступил в силу закон о некоторых изменениях в 
Налоговом кодексе. Одна из его статей гласит, что лица с видом на жительство за рубежом не 
считаются такими, которые проживают в Украине. А по избирательному законодательству 
кандидат в президенты должен последние 10 лет проживать на родине. У Кличко есть вид на 
жительство в Германии. То есть теоретически в перспективе эта поправка может стать поводом 
для запрета Кличко участвовать в президентских выборах. 

Возможно, закон отменят. Автор документа уверяет, что его идеи перекрутили и перед 
голосованием сфальсифицировали. Якобы на заседании комитета парламента "поправки 
Кличко" не рассматривались. Но милиция закрыла уголовное производство относительно 
возможной фальсификации текста законопроекта.  

При этом оппозиция сохраняет хладнокровие.  

- Нет оснований, которые помешали бы Виталию Кличко принять участие в 
президентских выборах 2015 года, - объяснили свое безразличие в УДАРе. Мотивируют тем, 
что поправки к Налоговому кодексу не имеют никакого отношения к закону о выборах 
президента. Да и избирательное законодательство из-за этого не перекраивалось. Так что ЦИК 
на подобные изменения реагировать вообще не должна. 

http://kp.ua/daily/110114/432496/  

Депутаты предложили вернуть "письма счастья" от ГАИ  

Александр Панченко, "Сегодня"  

Народные депутаты снова хотят узаконить фотофиксацию нарушений ПДД.  

Уже в этом году водителей-нарушителей снова могут начать штрафовать в 
автоматическом режиме — если депутаты примут поданный на днях в Раду законопроект, 
узаконивающий так называемые «письма счастья», которые отменили четыре года назад. То 
есть фотокамера зафиксирует нарушение (их перечень см. в инфографике), потом в ГАИ 
сделают распечатку и вместе с админпротоколом о нарушении вышлют в адрес человека, на 
которого зарегистрирован автомобиль (если не он сидел за рулем, то в течение 10 дней должен 
сообщить об этом, предоставив доказательства).  

Законопроект предусматривает, что штраф будет минимальным, а не максимальным. 
Если машина числится за организацией, то ее руководитель получит письмо с просьбой 
сообщить, кто был за рулем в таком-то месте и в такое-то время. По мнению одного из авторов 
законопроекта, нардепа Владимира Пилипенко (ПР), автофиксация самых распространенных 
нарушений ПДД (по данным ГАИ, на превышение скорости приходится до половины 
составляемых на водителей протоколов. — Авт.) дисциплинирует тех, кто за рулем, и пополнит 
бюджет. Ведь водители нередко откупаются взяткой в 50—100 грн, а это намного меньше 
суммы штрафа. «По данным ГАИ Киева, где в тестовом режиме около года работают системы 
автофиксации, лишь одна из них за час зафиксировала 135 нарушений ПДД на сумму свыше 40 
тыс. грн», — говорит Пилипенко. Первый замглавы фракции ПР в Раде Михаил Чечетов, 
уверен, что законопроект вскоре станет законом: «Автофиксация сделает наказание 
неотвратимым, это должно приструнить нарушителей и уменьшить количество жертв на 
дорогах. Главное, чтобы не страдали невиновные, как было ранее, когда людей штрафовали за 
чужие нарушения, но сейчас техника стала более совершенной и четко определяет, кто 
нарушил. Закон примем и деньги на его внедрение найдем». 

Если автофиксацию узаконят, массовых рассылок «писем счастья» можно ждать не 
ранее 2015 года Как разъяснил нам начальник Центра безопасности движения и 
автоматизированных систем МВД генерал Сергей Будник, сейчас проходят тестирование 
четыре системы автофиксации: китайского, украинско-словенского, голландского и немецкого 
производства. Выберут одну, исходя из соотношения «цена—качество». Стоимость одного 
комплекса пока неизвестна, но в России аналогичные обходятся в $100 тыс. за штуку. 

Эксперт: «Фиксация нарушает презумпцию невиновности» 
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Мнения экспертов и водителей о возвращении автофотофиксации скорее негативные. 
«Она может использоваться лишь как вспомогательный метод. Представим ситуацию: 
автомобиль угнан, на нем скрывается преступник, естественно, он спешит, едет на красный, а 
ГАИ вместо того, чтобы его остановить, шлет квитанцию о штрафе хозяину машины, это 
абсурд, — говорит юрист Алексей Святогор. — Также еще в 2010-м Конституционный суд 
решил, что при автофотофиксации нарушается презумпция невиновности: владелец авто не 
должен доказывать, что за рулем был не он, а кто-то другой». 

Пилипенко возражает: «Автомобиль — источник повышенной опасности, поэтому 
ответственность его владельца — европейская практика, подтвержденная решениями 
Европейского суда, а международные законы выше национальных». 

Водитель Юрий Кузьмин опасается, что техника будет сбоить, а в базе данных 
компьютеров, оформляющих письма с уведомлением о штрафе, появятся -«неприкосновенные» 
номера, на которые штрафы не выпишут. А вот Владимир Смескин — за «письма счастья»: 
«Мы от этого никуда не денемся. Но должны поставить знаки, предупреждающие, что 
нарушения снимают на камеру, тогда водители станут -внимательнее». 

http://www.segodnya.ua/ukraine/deputaty-predlozhili-vernut-pisma-schastya-ot-gai--
487642.html  

"Евромайдан" - пропагандистский проект олигархата?  
Валерий Казнин, «Киевский вестник» 

Выступая в конце прошлого года на Первом Национальном телеканале, лидер 
украинских коммунистов Петр Симоненко призвал журналистов выйти за пределы навязанной 
обществу формы восприятия "евромайдановской" заварушки, при которой главным источником 
всех бед нашей державы объявляются для одной части населения регионалы, а для другой - 
новые "оранжисты". Петр Николаевич констатировал, что "евромайдановская" 
псевдореволюция до боли напоминает "апельсиновую". Ныне на политической сцене 
выступают фактически те же политкомедианты, что и девятилетие назад. По сути дела ничего 
не изменилось и в лозунгах бывших и теперешних "бело-голубой" и "оранжевой" агитбригад.  

То ли сознательно, то ли по недомыслию ведущий телевизионщик перевел разговор на 
другую тему. А мы давайте посмотрим, какая картина получится, если сопоставлять не 
пропагандистскую риторику, а классовые позиции регионалов и их буржуазно-
националистических оппонентов. 

Для начала вспомним: кому принадлежали промышленность, АПК и природные 
богатства Украины до антикоммунистического переворота 1991 года и кто владеет всем этим 
сегодня? Известно, что в УССР коллективным собственником национальной экономики, 
водоемов, пашен, лесов и недр являлся украинский народ. За годы "независимости" все это 
перешло в шустрые руки доморощенных баловней судьбы - "прихватизаторов", а также 
иноземных "денежных мешков". Вследствие чего доходы от работы национальной экономики 
направляются нынче не в казну государства, как в советские времена, а в сейфы местных и 
закордонных финансово-промышленных воротил. Оттуда наворованные капиталы переводятся 
в иноземные банки, где начинают работать на благо западных экономик.  

Порожденную данным фактом проблему острой нехватки бюджетных средств можно 
решить с помощью реприватизации стратегических отраслей экономики и природных богатств, 
чего добивается Компартия Украины, или выклянчиванием зарубежных кредитов. 
Доморощенная диктатура магнатов даже слышать не желает о возможности возвращения 
державе украденных богатств, поэтому нанимаемые режимом на службу "бело-голубые" и 
"помаранчевые" президенты, премьер-министры, другие "урядники" более двух десятилетий 
увеличивают внешний долг государства. Кто будет его возвращать? Разумеется, не чиновники-
казнокрады, а дети, внуки и правнуки украинских граждан…  

Теперь посмотрим на абстрактные пожелания и конкретные требования вчерашних 
"оранжистов" и нынешних "евромайдановцев". Те и другие призывали и призывают к 
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повышению социальных стандартов, однако не говорили и не говорят, где взять 
соответствующие средства. В ходе борьбы за власть "отец украинской демократии" Ющенко 
изрекал с трибун политические байки. Дескать, как только он воссядет на президентский 
"трон", так богатые "новые украинцы" начнут делиться с "голытьбой" своими сверхприбылями. 
Хотя всем известно, что "чудес" подобного рода в нашей стране никогда не было и не 
предвидится.  

"Евромайдановские" затейники выдумали новые небылицы. Мол, как только Украина 
подпишет Соглашение о создании евросоюзно-украинской ассоциации, так на нее из 
евросоюзного Брюсселя посыплется валютная манна небесная. Хотя совершенно очевидно, что 
для утопий подобного рода не было и нет никаких оснований. Сегодня Болгария, Греция, 
Испания и другие члены Евросоюза сотрясаются от народных волнений, вызванных 
деградацией местных экономик. Неужели кто-то серьезно думает, будто бы иерархи ЕС в этих 
условиях начнут вдруг урезать дотации полноправным евросоюзникам, чтобы выделить 
Украине миллиарды евро?..   

Аналитики народно-патриотической направленности утверждают, что социально-
экономическое положение нашей страны критическое, однако еще не безнадежное. 
Необходимые средства для проведения реформ можно получить, не выезжая за пределы 
Украины. Для этого следует, во-первых, вернуть во всенародную собственность стратегические 
отрасли экономики и природные богатства, в том числе и месторождения энергоносителей. Во-
вторых, вывести на свет Закона "теневой" сектор экономики, в котором вращается, судя по 
данным компетентных органов, фактически второй госбюджет.  

Ко всему этому, казалось бы, должны были стремиться ющенковские и кличковско-
тягныбоковско-яценюковские площадные карбонарии. Однако ни те, ни другие не требовали и 
не требуют ничего подобного. Аналогично и регионалы не призывали и не призывают к началу 
национализации.  

Складывается впечатление, что "разноцветный" украинский олигархат организовал 
"помаранчевую" и "евромайдановскую" смуты с одной целью - навязать населению выборы без 
выбора, при которых неоколониальный режим будет сохраняться вне зависимости от того, 
какого именно ставленника буржуазии рядовые украинцы изберут своим "кесарем". 
Фактическим хозяевам нашей страны ("крестным отцам" финансово-промышленных кланов и 
их заграничным покровителям) не имеет принципиального значения, кто именно из протеже 
олигархии возьмет в руки президентскую булаву в результате выборов 2015 года. Для них 
главное, чтобы им не оказался представитель народно-патриотических сил, готовый к 
решительным действиям для возрождения Родины. 

Если взглянуть на сложившуюся в нашей стране политическую ситуацию с позиции 
левых сил, то объяснимыми оказываются многие "странности" в поведении власти. Буржуазные 
политологи ломают нынче головы над тем, почему режим Януковича допустил кровавые 
провокации в Киеве, в том числе захват административных зданий, штурм канцелярии 
Президента, избиение милицией манифестантов, причем, прямо перед объективами теле- и 
фотокамер украинских и зарубежных журналистов. Все это тем более странно, что, судя по 
словам представителей правоохранительных органов, руководители МВД и СБУ заранее знали 
как о "революционных" планах "вождей" олигархократической оппозиции, так и о боевиках, 
которых "мирные" манифестанты завозили в столицу из западных регионов. Не вызывает 
сомнений, что нынешние беспорядки не нужны лично ни Януковичу, ни Азарову. Однако они 
жизненно необходимы их кураторам - столпам олигархата, чтобы заставить западно- и 
восточноукраинских трудящихся поддерживать на предстоящих президентских, парламентских 
и муниципальных выборах не защитников своих интересов - коммунистов, а представителей 
буржуазных и буржуазно-националистических политических сил - регионалов и новых 
"оранжистов". 

Многие представители Партии регионов признают сейчас, что сами породили 
"евромайдан", так как в течение всего 2013 года скрывали от населения правду о кабальных для 
нашей страны условиях создания евросоюзно-украинской Ассоциации. Очевидно, ни один 
здравомыслящий соотечественник не выступил бы в защиту данной структуры, если бы знал о 
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сути навязываемых нам условий ее учреждения, предполагающих окончательный развал 
национальной экономики и обвальное понижение социальных стандартов. 

Однако члены правительства и парламентской фракции ПР ничего не говорили 
согражданам обо всем этом. Наоборот - те и другие с энтузиазмом нахваливали опасную 
евросоюзно-украинскую Зону свободной торговли. "Бело-голубые" кабминовцы разрабатывали 
евроинтеграционные законопроекты, а нардепы вместе с парламентскими 
псевдооппозиционерами принимали их. 

Возникает вопрос: почему регионалы фактически помогали "батькивщиновцам", 
"свободникам" и "УДАРникам" организовывать "евромайдановские" беспорядки? Судя по 
всему, потому, что получали соответствующие указания от политтехнологов олигархата, не без 
оснований опасающегося возможности прихода к власти национально ориентированных 
представителей левых и левоцентристских политических сил.  

http://kyiv-vestnik.com.ua/public_s7163.html  

Інтернет-ЗМІ 

Партия Регионов не исключает принятия госбюджета на выездном заседании  

Polemika.com.ua 

Депутаты от Партии Регионов рассматривают возможность принятия Государственного 
бюджета на 2014 год на выездном заседании в случае, если оппозиция будет блокировать его 
принятие. Об этом заявил первый заместитель председателя Партии Регионов в Верховной Раде 
Михаил Чечетов. 

«Вероятность принятия бюджета на выездном заседании есть, и причем большая. 16 
января он должен быть принят в окончательной редакции, а затем, по итогам первого квартала, 
бюджет можно будет корректировать в зависимости от его динамики развития», — уточнил 
Чечетов. 

Глава ВР назначил дату рассмотрения Госбюджета-2014Депутат заверил, что Партия 
Регионов со своей стороны постарается сделать все, чтобы заседание, на котором будет 
рассматриваться бюджет, прошло максимально конструктивно, и пообещал, что все разумные 
предложения от оппозиции и от внефракционных депутатов будут учтены. 

«Ни в одной стране мира никогда не принимается бюджет под аплодисменты оппозиции 
— и у нас будет кто-то кричать, кто-то будет головой о стенку биться, кто-то на ушах стоять, 
кто-то верещать — но, я думаю, мы примем бюджет», — пообещал Чечетов. 

В ПР предложили наказывать заключением до 12 лет за кражу канализационных 
люковВместе с тем оппозиционеры уже рассматривают вариант блокирования заседания 16 
января. «Необходимо сделать все, чтобы бюджет не был принят, его нужно радикально 
изменить в части сокращения расходов на милицию, СБУ, внешнюю разведку, 
государственную охрану чиновников в сторону социальных расходов и на развитие охраны 
здоровья, образования и науки», — сообщил депутат от «Батькивщины» Николай Томенко на 
своем официальном сайте. 

Томенко подчеркнул, что оппозиции не нравится, что в бюджете на 2014 год увеличены 
расходы на милицию более чем на 2 млн гривен, а финансирование государственной охраны 
должностных лиц увеличено более чем на 20 млн. 

Нардепы предложили ввести автоматическую видеофиксацию нарушений 
ПДДНапомним, Премьер-министр Украины Николай Азаров во время заседания правительства 
9 января заявил, что государственный бюджет на 2014 год должен быть принят в целом 16 
января 2014 года. Он отметил, что парламент принял специальное Постановление о развитии и 
принятии государственного бюджета на 2014 год. 

http://polemika.com.ua/news-135363.html  
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Сьогодні нардепи вимагатимуть від прокуратури покарати "Беркут"  

Ірина Черниш, УНН 

У суботу зранку народні депутати від "УДАРу" разом з фахівцями Центру правового 
захисту Штабу національного спротиву звернуться в прокуратуру з усіма заявами, які вони 
збирали в ніч на суботу від людей про порушення закону про міліцію на проспекті Перемоги. 
Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Удару". 

Народні депутати пообіцяли автомайданівцям, що будуть вимагати від генпрокурора та 
глави МВС покарати винних у неправомірному застосуванні сили щодо мітингувальників і, 
зокрема, Юрія Луценка, якому "Беркут" сьогодні вночі розбив голову. 

Як повідомляв УНН, сутички почалися після того, Києво-Святошинський районний суд 
Київської області засудив до 6 років тюрми кожного з трьох так званих "васильківських 
терористів", членів організації "Патріот України" Ігоря Мосійчука, Сергія Бевза та Володимира 
Шпару, яких звинувачують у плануванні теракту на День незалежності в Києві в 2011 р.Це 
викликало хвилю невдоволень. Біля Святошинського РВВС зібралися автомайданівці, почалися 
сутички. 

http://www.unn.com.ua/uk/news/1292067-sogodni-nardepi-vimagatimut-vid-prokuraturi-
pokarati-berkut  

Телебачення і радіомовлення 

Бригинець закликає проголосувати за постанову про вибори президента у 2014 

році  
5 канал, Час новин 

Якомога швидше проголосувати за постанову про вибори президента цього року - 
закликає депутат від «Батьківщини» Олександр Бригинець. Документ, який передбачає 
проведення волевиявлення 30 березня, він зареєстрував у парламенті кілька днів тому. 

Олександр Бригінець, народний депутат, ВО «Батьківщина»:  

«Парламент повинен прийняти рішення те, яке точно відповідає Конституції, точно 
відповідає проведенню виборів у п'ятий рік повноважень. І також хотів сказати, що і друга 
Конституція, яка сьогодні реально є діючою, ба та Конституція, яка є сьогодні, вона не введена 
законним способом, вона теж передбачає проведення виборів саме у 14-му році, але в жовтні. 
Тому, як на мене, наступним кроком, який треба зробити, це внести термінові зміни до Закону 
про вибори президента, залежно від того, що Конституція змінилась. І ми, і моя команда зараз 
готуємо ці зміни». 

Депутаты хотят вернуть "письма счастья" для водителей  

Интер, Подробности 

Так называемые "Письма счастья" для горе-водителей могут снова вернуться. В 
парламенте зарегистрирован законопроект, с подачи которого это может произойти уже в 
нынешнем году. Его авторы предлагают ГАИ фиксировать на фото и видео огрехи 
автовладельцев на дорогах, а потом отправлять им заказные письма с уведомлением. Подобную 
практику в Украине отменили пять лет назад. Так как нарушители игнорировали извещения о 
штрафах и госавтоинспекторам приходилось разносить их по домам. Тогда в народе эти 
уведомления и прозвали "письмами счастья". 

 


